
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA:  

• Umowa z Inwestorem:  Gmina Pokój  ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 
• Podstawa normowa: 

PN-B-02010:2005 -obciążenia śniegiem 
PN-B-02011:2008 -obciążenia wiatrem 
PN-B-03002:2007 -konstrukcje murowe 
PN-B-03264:2004 -konstrukcje żelbetowe  
PN-B-03200:1995 -konstrukcje stalowe  
PN-B-03150:2004 -konstrukcje z drewna  
PN-B-03020:1981 -posadowienie bezpośrednie budowli 

• Obciążenia klimatyczne  
 Śnieg: strefa 2 sk=0,9kN/m2   
 Wiatr: strefa  I  qb=0,3kN/m2  
• EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z WYTYCZNYMI PRAC 

REMONTOWYCH BUDYNKU REMIZY Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 
Pokój ul. Wojska Polskiego 26 , 46-034 Pokój,   Dz. Nr 209/21, obręb Pokój 
opracowana w maju 2016 r przez mgr inż. Tomasza Wojtasia 

• Kategoria geotechniczna obiektu  I dla prostych warunków gruntowych (według §4  
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych,  Dz.U z  2012 Poz. 463). 

• Nie przewiduje się zmian obciążenia fundamentów. Nie zachodzi potrzeba ingerencji 
ze strony konstrukcyjnej ani wykonywania badań podłoża gruntowego. 

 
ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH: 
 Projektuje się dokonanie prac naprawczych uszkodzonych więźb dachowych oraz 
ścian. Stropy masywne do zachowania bez zmian. W razie stwierdzenia korozji belek 
stalowych dokonać stosownych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Nowe więźby dachowe wykonać w kształcie zewnętrznym analogicznym do 
istniejącego, ze szczególnym zachowaniem rzeźbionych wsporników i krokwi okapowych. 
Konstrukcję wewnętrzną wykonać z prefabrykowanych dźwigarów kratownicowych, 
deskowych.  Wykonać  zwiatrowania w płaszczyźnie połaci (taśmy stalowe 2x40mm).  

Drewno sosnowe lub świerkowe kl. C24. Wilgotność drewna 13-20%- drewno 
budowlane powietrzno suche. Połączenia elementów typowe ciesielskie oraz za pomocą 
typowych złączy do drewna, np. firmy BMF. Drewno zabezpieczyć przed ogniem, owadami  i 
grzybami preparatem Fobos M-4 (zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi przez 
producenta), lub innym o podobnym działaniu.  
 Remont ścian wykonać w miejscach widocznie uszkodzonych. Należy usunąć słabe i 
uszkodzone tynki, dokonać szczegółowego przeglądu ścian  i podjąć decyzję o zakresie 
napraw.  Napraw miejsc zawilgoconych, skorodowanych i  zagrzybionych dokonać  
przyjmując metodę zależną od zakresu uszkodzeń: 

- Przy powierzchniowych uszkodzeniach (2-3 cm) naprawy dokonać przez usunięcie 
partii zniszczonych lub osłabionych i uzupełnienie za pomocą specjalistycznych 
materiałów (zapraw lub szpachli)  do napraw ścian murowanych.  



-Przy głębszych uszkodzeniach przemurować fragmenty uszkodzone cegłą pełną kl 15 
MPa na zaprawie m.ki 5 MPa. 

 Naprawy zarysowań dokonać przez rozkucie ścian i przemurowanie cegłą pełną kl 15 
MPa na zaprawie m.ki 5 MPa. Przy zarysowaniach o większej rozwartości (5 mm) dopuszcza 
się wykonanie naprawy bez przemurowywania ścian, tj. przez powiększenie rys i wypełnienie 
specjalistyczną zaprawą bezskurczową, np ATLAS TEN-10.  
 Ściany zewnętrzne skotwić przez wkucie w nie płaskownika 3×50 mm. Płąskownik 
zamontować pod stropodachami.  Na łączeniach płaskownik spawać, końcówki płaskownika 
wklejać w ściany poprzeczne na klej HILTI- HIT HY 70. 
 
UWAGI KOŃCOWE. 

Prace naprawcze prowadzić pod stałym nadzorem autorskim. 
Nie odmierzać wymiarów z rysunków. Nie dokonywać samodzielnych zmian.  
Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualny atest ITB lub świadectwo 

dopuszczenia do stosowania na terenie RP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
 
Podstawa opracowania: 

PN-EN 1991 -obciążenia budowli 
 
Obciążenia klimatyczne: 

Śnieg: strefa 2 sk=0,9kN/m2   
 
Śnieg: strefa śniegowa I  sk=0,7kN/m2  
s= µ1×Ce×Ct×sk  Teren normalny Ce=1,0   Współczynnik termiczny Ct=1,0 

Kąt spadku dachu α (°)
µ1                                        

0<α<30 µ1=0,8                30<α<60 
µ1=0,8(60-α)/30              

µ2                                   
0<α<30 µ2=0,8+0,8α/30                

30<α<60 µ2=1,6     

7 0,80 0,99
15 0,80 1,20  

 
Dla dachów wyższych przyjęto s1= µ1×Ce×Ct×sk=0,8×1,0×1,0×0,9=0,72kN/m2  
 
Dla dachów niższych przyjęto µ2=2,0  s2= µ1×Ce×Ct×sk=2,0×1,0×1,0×0,9=1,80N/m2  
 
Dachy wyższe (nad garażem oraz nad częścią mieszkalną):  

Obciążenie równomiernie rozłożone Smax 0,72 kN/m²
Rodzaj lodu i śniegu

Świeży
Osiadły (kilka godzin lub dni po opadach)

Stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) 2,5 3,5 0,29 0,21
Mokry

Zlodowaciały 6 7 0,12 0,10
Lód (z zamarzniętej wody)

Dopuszczalna grubość warstw śniegu i lodu

4 0,18

9 0,08

Ciężar objętościowy Krtyczna grubość warstwy
kN/m³ m

1 0,72
2 0,36

 
 
  Nr           Warstwa Grubość Ciężar Obciążenie Wsp. Obciążenie

warstwy jednostk. charakter. obc. oblicz.

m kN/m³ kN/m² kN/m²
1. Śnieg     S: 1 0,72 0,72 1,5 1,08

2. Wiatr     p: 0 0,00 0,00 1,5 0,00
Obciążenia stałe  q:   

3. Blachodachówka na płycie OSB 25 mm lub na łatach 0,30 0,30 1,35 0,41
4. Wełana mineralna lekka (do120kg/m3) 0,25 1,20 0,30 1,35 0,41

5. Konstrukcja drewniana 0,20 1,35 0,27
6. Płyty GK25mm na ruszcie +obc. techn. (30kG/m2) 0,60 1,35 0,81

Razem q: kN/m2 1,40 1,89

15
2,02 2,83
2,17 3,04

Pochylenie połaci (stopnie)
Obciążenie prostopadłe do połaci q =(S*cos+q)*cos+p

Obciążenie na rzut q =S+(p*cos+q)/ cos,  
Dachy niższe (środkowy oraz nad przybudówką):  

Obciążenie równomiernie rozłożone Smax 1,8 kN/m²
Rodzaj lodu i śniegu

Świeży
Osiadły (kilka godzin lub dni po opadach)

Stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) 2,5 3,5 0,72 0,51
Mokry

Zlodowaciały 6 7 0,30 0,26
Lód (z zamarzniętej wody)

Dopuszczalna grubość warstw śniegu i lodu

4 0,45

9 0,20

Ciężar objętościowy Krtyczna grubość warstwy
kN/m³ m

1 1,80
2 0,90

 



 
  Nr           Warstwa Grubość Ciężar Obciążenie Wsp. Obciążenie

warstwy jednostk. charakter. obc. oblicz.

m kN/m³ kN/m² kN/m²
1. Śnieg     S: 1 1,80 1,80 1,5 2,70

2. Wiatr     p: 0 0,00 0,00 1,5 0,00
Obciążenia stałe  q:   

3. Blachodachówka na płycie OSB 25 mm lub na łatach 0,30 0,30 1,35 0,41
4. Wełana mineralna lekka (do120kg/m3) 0,25 1,20 0,30 1,35 0,41

5. Konstrukcja drewniana 0,20 1,35 0,27
6. Płyty GK25mm na ruszcie +obc. techn. (30kG/m2) 0,60 1,35 0,81

Razem q: kN/m2 1,40 1,89

5
3,18 4,56
3,21 4,60

Pochylenie połaci (stopnie)
Obciążenie prostopadłe do połaci q =(S*cos+q)*cos+p

Obciążenie na rzut q =S+(p*cos+q)/ cos,  
 
 

 
KONIEC OPISU TECHNICZNEGO 

                 opracował : mgr inż. Tomasz Wojtaś 

 
 

 


